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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 957/X del Parlament de Catalunya, 
sobre l’impuls d’iniciatives relatives al co-
merç urbà de proximitat al districte de Sant 
Andreu de Barcelona
Tram. 250-01246/10

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació

Sessió 36, 25.02.2015, DSPC-C 632

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tingu-
da el 25 de febrer de 2015, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre el projecte d’ampliació del 
centre comercial La Maquinista, de Barcelona (tram. 
250-01246/10), presentada pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 85470).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar, 
en el termini de tres mesos, un procés de diàleg amb 
l’Ajuntament de Barcelona i les associacions de comer-
ciants de Sant Andreu per a impulsar iniciatives que 
incrementin l’atractivitat i la competitivitat del comerç 
urbà de proximitat del districte.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2015

El secretari de la Comissió, Juli Fernández Iruela; el 
president de la Comissió, Rafael Luna Vivas

Resolució 958/X del Parlament de Catalunya, 
sobre el manteniment de l’activitat del grup 
Neoelectra a l’Aran i la continuïtat dels llocs 
de treball
Tram. 250-01301/10, 250-01349/10, 250-01367/10

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació

Sessió 36, 25.02.2015, DSPC-C 632

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tin-
guda el 25 de febrer de 2015, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el manteniment dels llocs 
de treball de les empreses del grup Neoelectra, d’Aran 

(tram. 250-01301/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 96248); el text 
de la Proposta de resolució sobre la situació econò-
mica i financera de Neoelectra (tram. 250-01349/10), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 98520), i el text de la Proposta de 
resolució sobre la continuïtat del grup Neoelectra i so-
bre l’aplicació del Fons europeu agrícola de desenvo-
lupament rural (tram. 250-01367/10), presentada pel 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 101899).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Fer les gestions pertinents per a mantenir l’activitat 
del grup Neoelectra a l’Aran, entre les quals s’inclou 
convocar una reunió urgent amb el nou fons d’inversió 
Sandton Capital Partners per a fer possible el seu com-
promís de preservar els llocs de treball i les condicions 
laborals i salarials dels treballadors d’aquest grup.

b) Treballar amb la màxima celeritat per a salvar l’em-
presa Caviar Nacarii amb una instal·lació de biomassa 
que li permeti generar la seva pròpia energia.

c) Estudiar, conjuntament amb l’empresa Neoelectra i 
els representants sindicals i les administracions terri-
torials, un pla de viabilitat per a readaptar l’activitat al 
nou context normatiu, estudiant totes les alternatives 
energètiques i sociolaborals que permetin la continuï-
tat dels llocs de treball.

d) Establir una reunió del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb 
els agents implicats per a informar-los sobre el marc 
dels ajuts del fons Feader per al període 2014-2020.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2015

El secretari de la Comissió, Juli Fernández Iruela; el 
president de la Comissió, Rafael Luna Vivas
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Resolució 959/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el compliment dels paràmetres de 
qualitat del subministrament d’energia elèc-
trica per Endesa Distribución, SL
Tram. 250-01307/10

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació

Sessió 36, 25.02.2015, DSPC-C 632

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tin-
guda el 25 de febrer de 2015, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la negociació amb Endesa 
Distribució, SL, per a evitar la supressió del centre de 
treball de Palafolls de l’empresa que fa el manteniment 
i l’atenció d’emergències i per a millorar la qualitat 
del servei elèctric a la Selva i el Gironès (tram. 250-
01307/10), presentada pel Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 96249).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer com-
plir a l’empresa Endesa Distribución, SL, el temps de 
resposta en cas d’interrupció del subministrament, 
com també la resta de paràmetres de qualitat del sub-
ministrament d’energia elèctrica establerts reglamen-
tàriament, a les localitats de Blanes, Lloret de Mar, 
Tossa de Mar i Llagostera.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2015

La secretària en funcions de la Comissió, Alícia Rome-
ro Llano; el president de la Comissió, Rafael Luna Vivas

Resolució 960/X del Parlament de Catalunya, 
sobre els crèdits ràpids
Tram. 250-01326/10

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació

Sessió 36, 25.02.2015, DSPC-C 632

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tin-
guda el 25 de febrer de 2015, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre els crèdits ràpids (tram. 
250-01326/10), presentada pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
96250) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya (reg. 96329).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Difondre els mecanismes existents per a evitar abu-
sos en les condicions dels anomenats «crèdits ràpids».

b) Crear un directori de tots els operadors de crèdits 
ràpids i incrementar els recursos de les inspeccions 
per a la defensa dels drets dels consumidors.

c) Establir normatives d’informació obligatòria als 
consumidors sobre els costos i els possibles riscos en 
què incorren quan contracten un crèdit ràpid.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2015

La secretària en funcions de la Comissió, Alícia Rome-
ro Llano; el president de la Comissió, Rafael Luna Vivas

Resolució 961/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la situació dels parcs científics i 
tecnològics
Tram. 250-01360/10

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació

Sessió 36, 25.02.2015, DSPC-C 632

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tin-
guda el 25 de febrer de 2015, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la situació dels parcs ci-
entífics i tecnològics (tram. 250-01360/10), presenta-
da pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 101900).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a infor-
mar-lo de la situació dels parcs científics i tecnològic 
de Catalunya i de les gestions que ha continuat fent 
el Govern mateix en la seva estratègia de suport a 
aquests organismes, i a continuar col·laborant amb tots 
els patrons, en especial amb el Ministeri d’Economia 
i Competitivitat, per a garantir la viabilitat financera 
dels parcs científics i tecnològics de Catalunya durant 
l’actual període de sessions.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2015

El secretari de la Comissió, Juli Fernández Iruela; el 
president de la Comissió, Rafael Luna Vivas
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI 
I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya
Tram. 200-00027/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a l’articulat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya; Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 107884; 
107964).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària 
acordada, 2 dies hàbils (del 09.03.2015 al 10.03.2015).
Finiment del termini: 11.03.2015; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 04.03.2015.

Projecte de llei d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya
Tram. 200-00029/10

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en sessió tinguda 
el 25 de febrer de 2015, ha nomenat la ponència que ha 
d’elaborar l’Informe sobre el Projecte de llei d’ordena-
ció del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya (tram. 200-00029/10) i les esmenes presen-
tades, d’acord amb l’article 109.1 i els concordants del 
Reglament del Parlament. La Ponència és integrada 
pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Meritxell Borràs i Solé

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya
Oriol Amorós i March

Grup Parlamentari Socialista
Montserrat Capdevila i Tatché

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Rafael Luna Vivas

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa
Laura Massana Mas

Grup Parlamentari de Ciutadans
Inés Arrimadas Garcia

Grup Mixt
Isabel Vallet Sànchez

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2015

El secretari de la Comissió, Juli Fernandez Iruela; el 
president de la Comissió, Rafael Luna Vivas

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a l’articulat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 107884).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària 
acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 10.03.2015; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 04.03.2015.

Projecte de llei de pressupostos de la Gene-
ralitat de Catalunya per al 2015
Tram. 200-00033/10

Correcció d’errades de publicació (BOPC 485)

En el BOPC 485, a la pàg. 30.

Títol o epígraf: Dictamen de la Comissió. Disposicions 
addicionals

On hi diu: 

«Tercera. Plans de reactivació econòmica i per a la 
creació d’ocupació

El Govern, dins les previsions pressupostàries per 
al 2015, ha de continuar aplicant els diferents plans 
de reactivació econòmica i per a la creació d’ocupa-
ció, com són l’Estratègia Catalunya 2020 (EACAT), 
l’Acord estratègic 2013-2016 i el Pla general d’ocupa-
ció de Catalunya (Estratègia Catalana per a l’Ocupa-
ció 2012-2020) amb l’objectiu d’incentivar l’economia 
de les comarques de Catalunya, especialment les més 
afectades per la crisi.»

Hi ha de dir: 

«Tercera. Mesures d’activació econòmica

»1. El Govern, dins les previsions pressupostàries per 
al 2015, ha de continuar aplicant els diferents plans 
de reactivació econòmica i per a la creació d’ocupa-
ció, com són l’Estratègia Catalunya 2020 (EACAT), 
l’Acord estratègic 2013-2016 i el Pla general d’ocupa-
ció de Catalunya (Estratègia Catalana per a l’Ocupa-
ció 2012-2020) amb l’objectiu d’incentivar l’economia 
de les comarques de Catalunya, especialment les més 
afectades per la crisi.
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»2. El Departament d’Empresa i Ocupació, dins les 
previsions pressupostàries per al 2015, ha de garantir 
la dotació pressupostària per a desplegar el Programa 
de garantia juvenil, tal com preveu la planificació de 
les bases per a l’estratègia d’ocupació juvenil a Catalu-
nya (Garantia Juvenil 2014-2020).

»3. El Govern, dins les previsions pressupostàries per 
al 2015, en el marc de l’estratègia industrial de Cata-
lunya, ha d’habilitar la partida necessària per a in-
crementar el suport i assegurar la viabilitat de les 
empreses de components ferroviaris –entre altres, les 
empreses Alstom i Faiveley Transport– i aplicar mesu-
res per a la implantació d’indústries que treballin en 
components per a la mobilitat sostenible.»

Addició de dues noves disposicions addicionals

«Quarta bis. Distintiu de productes elaborats per cen-
tres que col·laboren en la inserció de persones amb 
risc d’exclusió social

»El Govern ha de regular, aplicar i divulgar una eti-
queta o un distintiu de productes elaborats o serveis 
prestats pels centres especials de treball, cooperatives 
socials o empreses d’inserció o empreses socialment 
responsables que col·laborin inserint persones amb 
risc d’exclusió social.»

«Quarta ter. Climatització de determinades oficines 
del Servei d’Ocupació de Catalunya i del Servei Públic 
d’Ocupació Estatal

»El Departament d’Empresa i Ocupació, dins les previ-
sions pressupostàries per al 2015, ha d’adequar i reha-
bilitar la climatització a les oficines del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya (SOC) i el Servei Públic d’Ocupació 
Estatal (SEPE) de la plaça d’en Vilaseca de Santa Co-
loma de Gramenet.»

Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les obligacions i els con-
tractes
Tram. 200-00039/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 107885).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària 
acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.03.2015; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 04.03.2015.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei d’igualtat efectiva entre do-
nes i homes
Tram. 202-00052/10

Tramitació pel procediment d’urgència extra-
ordinària i acord de reducció dels terminis

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 107442).
Tràmits afectats: a partir del termini per a proposar 
compareixences.
D’acord amb l’article 96.4 del Reglament, s’acorda que 
sigui tramitat pel procediment d’urgència extraordinà-
ria, i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels 
que són fixats en el procediment d’urgència ordinari.
Acord: Mesa del Parlament, 03.03.2015.

Proposició de llei de garantia de l’assistència 
sanitària i farmacèutica pel sistema català de 
la salut
Tram. 202-00080/10

Tramitació pel procediment d’urgència

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari Socialista, Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 107468).
Tràmits afectats: des de l’inici de la tramitació.
Reducció de terminis: a la meitat dels que són fixats 
amb caràcter ordinari.
Acord: Mesa del Parlament, 03.03.2015.
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